
Referat fra Brugerrådsmøde 4. juni 2020. 

Tilstede: Jutta Hørlyck, Jytte Zaar, Hanne Berthelsen, John Sørensen, Egon Nielsen, Ole Larsen, Nicolaj Riber 

med på Teams. 

1. Hvad har været unikt i Aktivitetshuset: Huset lukket, digitale Brugerrådsmøder, dans på 

hjemmesiden. 

2. Godkendelse af referat fra 7. maj 2020: godkendt 

3. Hvad har Coronakrisen lært os? Er der noget der skal udvikles / afvikles fremover: forslag om 

fortsat brug af håndsprit i Caféen, stadig grupper på højst 10 personer og 1 meters afstand. Der 

kommer hele tiden nye regler og påbud, der skal følges op på. Det kan der gøres opmærksom på 

via hjemmeside samt opslag i Huset. Følges op på næste møde. Undervisning i Skype, møder på 

andre medier. Velfærdsteknologi og ”so ein ding”, IT-workshops, temakurser. Andre former for 

møder evt. Teams. Alsang transmission til Plejehjemmet. 

4. Samarbejde med kirke, Enggården, spejderne, skolerne, ungdomsskolen, biblioteket og 

Borgerservice, andet, velfærdsteknologi: præsten fra St. Magleby kirke kommer på besøg tirsdag. 

Enggården: samarbejdet er vanskeligt under nedlukning, men øges efter krisen. Besøgsvenner 

omdelt blomster og chokolade sponseret af ”Gazellerne”. Jytte meldte sig som ekstra 

kontaktperson, tager en snak med Ergoterapeuten. Samarbejde med”Vind i håret”  Spejderne: 

crowdfunding de sidste midler til hytten, samarbejde med flere aktiviteter, når den står færdig. 

Skolerne: Palle Mathiesen kontaktperson. Ungdomsskolen overvejes til fx IT og motorbådssejllads, 

madhold, bordtennis, Nicolaj tager kontakt. Biblioteket: Sundhed.dk. Borgerservice: gerne et 

formaliseret samarbejde her i Huset. Samarbejde med DLF, gerne foredrag, lokalhistorisk udstilling 

(billeder), Ole tager kontakt. Velfærdsteknologi: Sundhed og velvære udarbejder liste over emner 

til at trække på og vælge ud fra. 

5. Hvor står vi med inspirationsdag for aktivitetslederne?: udskydes til senere. 

6. Tilbagemelding fra Temagrupper: enkelte aktiviteter er i gang, værkstedet, strikning, syning, skak, 

bridge, nogle bruger hjemmene. Huset er sommerlukket fra 4/7 til 26/7. 

7. Tilbagemelding på langsom genåbning: der vises hensyn. Informationen er i gang, ikke Ældre 

Sagen. Der sælges billetter, åbningstiden er kl. 10 – 13.30, sættes på hjemmesiden. 

8. PR-udvalgets dialog med Brugerrådet, hvad gør vi fremadrettet?: BR skal være mere skarpe på, 

hvad der skal laves. Opdatering af Motionens folder, John tager kontakt om, hvor langt er de nået. 

9. Planlægning af Årsmødet 9/9 kl. 14: der skal vælges 3 medlemmer og 2 suppleanter. Opslag med 

kandidatliste 3 uger før. Tilmelding kan ske på hjemmesiden med accept af, at man sættes på listen 

i Huset 

10. Vedtægter. Skal der rykkes ved hvor længe man kan sidde i Brugerrådet: BR enedes om at 

”vælgerne” bestemmer. Ole sætter vedtægterne på hjemmesiden. 

11. Meddelelser fra Hanne; forhandlingerne om husleje for Kedelhuset er genoptaget. Budgettet 

balancerer trods Corona. Personale: Diana har sagt op, der er givet lov til at søge ny på 15 timer, 

mange ansøgere, sidste frist 15/6. Fremtidsværksted: hvad byder fremtiden på. God snak i BR, eller 

måske en stor forsamling, sættes på næste dagsorden. Sommerfrokost for BR bliver 18/6 kl. 12. 

12. EVT: Hvad sker der med personer der ikke længere er aktive i Huset? – de slettes automatisk i 

systemet efter løbende år+ 1 år.  

Næste møde 6/8 kl. 9, mødeleder Jytte. Referent: Kate 


